Turistična tribuna

TT
14. novembra 2013

Blejski župan Janez Fajfar
(levo) v družbi direktorjev
britanskega organizatorja
potovanj Inghams

Slovenija se vrača na
zemljevide Britancev
Kar 89 odstotkov britanskih turističnih
podjetnikov je optimističnih glede napovedi za
leto 2014, je na uvodni konferenci letošnjega
Svetovnega turističnega trga (WTM) izjavil
direktor Simon Press. In ker je WTM kot drugi
največji turistični sejem na svetu vedno dober
barometer za tovrstne napovedi, lahko prihodnje
leto z optimizmom pričakujemo tudi v Sloveniji.

Združenje britanskih potova

lnih agencij

V

saj ko gre za britanski
trg. Tamkajšnje gospodarstvo namreč okreva
in leta 2014 pričakuje 1,8-odstotno rast. Poleg tega so sindikati tik pred tem, da bodo izposlovali dvig osnovne urne
postavke na približno
osem funtov, kar je
skoraj 10 evrov.
Zato si bodo tudi
najslabše plačani
lahko privoščili
počitnice. Osnova za optimizem
v turizmu pa je
tudi napoved Mednarodnega denarnega sklada (IMF), da bo
prihodnje leto svetovni BDP
zrasel za 3,8 odstotka. In če
dodamo še napoved Svetovne turistične organizacije (UN
WTO), da bo rast svetovnega
turizma v prihajajočem letu
štiriodstotna, res ni nobenega
razloga za pesimizem.

velikega dogodka.« Dodal je,
da se je med pripravljalnimi
obiski na kongres dobesedno
zaljubil v Ljubljano.
Naš turistični predstavnik v
Londonu Tine Murn, ki je
najbolj zaslužen, da
bo kongres ABTA
v Sloveniji, je
ob tej odlični
izbiri povedal: »Čeprav
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predstavniki na slovenski stojnici udeležilo okrog 50 predstavnikov najbolj eminentnih
britanskih medijev, ki so se še
posebno zanimali za letalske
povezave Otoka s Slovenijo.
Od predsednika uprave slovenskega nacionalnega prevoznika Marka Anžurja so dobili zagotovilo, da bo to poletje
v Manchester in London (na
letališče Gatwick) znova letela

obiska britanskih turistov
zelo pozitiven vpliv na razvoj
našega turizma.« Da se nam
obeta resnično uspešno turistično leto, se je dalo oceniti
tudi po izjemno poslovnem
vzdušju na našem sejmu. »Vsi,
ki smo bili v Londonu, smo
sklenili nove posle s partnerji
z vsega sveta. Tisti, ki jih ni
bilo tukaj, pa naj ne tarnajo
in naj se ne izgovarjajo za ne-
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Stari Emonci so postregli z muzlumom.
(FotograFijE: Drago Bulc)

je bilo evropsko prvenstvo v
košarki za Slovenijo zelo pomembno, bo imel kongres
britanskih turističnih agencij

od predsednika uprave slovenskega nacionalnega
prevoznika Marka anžurja so dobili zagotovilo, da bo to
poletje v Manchester in london znova letela tudi adria
airways.
nejših britanskih turističnih
organizatorjev potovanj in turističnih posrednikov. In kako
to, da so izbrali prav Ljubljano?
Predsednik ABTA Mark Tanzer nam je razložil: »Predvsem
zaradi izjemne privlačnosti
Ljubljane in zaupanja v visokoprofesionalno usposobljenost
turističnih partnerjev, ki bodo
sodelovali pri organizaciji tega

Čez planke

Dom Steva Jobsa dobil zgodovinski status

Los Altos – Na prvi pogled ni nič posebnega, saj je ne odlikujejo
nikakršne arhitekturne posebnosti. Pa vendar si je pritlična hiša,
kjer je mladost preživel Steve Jobs, pridobila poseben status
zgodovinske pomembnosti. V garaži se je namreč ustvarjala
zgodovina, saj je računalniški vizionar v njej v 70. letih s Stevom
Wozniakom sestavil
prvih 50 Applovih
računalnikov, ki so
nato spremenili računalništvo in tehnologijo. »Dogodki, ki
so se tu odvili, niso
pomembno vplivali
le na tukajšnjo zgodovino, temveč so
pustili pečat na zgodovini celotne Amerike,« je odločitev razložil mestni uradnik Zachary Dahl. Status, ki ga je izglasoval
tamkajšnji svet za dediščino, lastnici Patricii Jobs preprečuje
samovoljno prenovo, hiša pa se lahko zdaj poteguje še za višji
status zgodovinskega spomenika in za naziv nacionalnega
zgodovinsko pomembnega kraja.

Katero mesto ima najboljše taksiste?

London – Verjetno se skoraj noben popotnik ne more izogniti taksistom. Ti jim včasih zagrenijo prihod v mesto, saj
so pogosto tarča prevar in oderuštva, nekateri taksisti pa
naredijo s svojo prijaznostjo in spretnostjo
lokalnega vodnika nepozaben vtis. In se
nikjer ne odrežejo tako dobro kot v Londonu. Izsledki raziskave spletne strani
hostels.com, v kateri je sodelovalo
približno 2500 popotnikov, ki so pod
drobnogled vzeli taksiste 30 držav, so
namreč že šesto leto zapored podelili
najvišje ocene voznikom po britanski
prestolnici. Ocenjevali so varnost in
kakovost vožnje na splošno, prijaznost,
čistočo in poznavanje mesta. Drugo mesto
so osvojili newyorški, tem so tik za petami
tokijski, na četrtem mestu je Berlin, medtem ko si peto mesto
delijo Amsterdam, Madrid in Ciudad de Mexico.

Švedske in Švice ne bodo več zamenjevali

Šanghaj – Ena slovi po čokoladi, siru in urah, druga pa po Ikei,
volvu in glasbeni skupini Abba. Pa vendar ju Kitajci in ljudje iz
špansko govorečih dežel nenehno zamenjujejo, v prvi vrsti zaradi podobnega zapisa imen držav. Zaradi česar sta se švicarski
in švedski konzulat
na Kitajskem odločila enkrat za vselej
končati zmedo. Na
spletni strani švedskega konzulata v
Šanghaju sta zagnala tekmovanje,
v katerem morajo
ljudje na čim bolj
domiseln in humoren način – s fotografijami, kratkimi filmi,
blogi, risanko ali čim podobnim – v zavest ljudi vcepiti razlike
med evropskima državama. »Najboljše tri bomo radodarno
nagradili, zmagovalca pa čaka 12-dnevno popotovanje po obeh
evropskih državah,« so razložili predstavniki spletne kampanje.
Ob vrnitvi v rodno državo bo moral zmagovalec rojakom opisati
še vtise o svoji poti. In seveda o obeh državah.

Naj popotniške dogodivščine na en mah

Kongres Britancev
bo pri nas

Slovenci imamo še dodatne
razloge za optimistično pričakovanje z britanskega turističnega trga. V našem glavnem
mestu bo prihodnje leto od
22. do 24. septembra kongres
Združenja britanskih turističnih agencij (ABTA), ki se ga bo
udeležilo več kot 600 predstavnikov vseh najpomemb-
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prihodnje leto v Ljubljani za
slovenski turizem še veliko
večje posledice.«

Adria znova v London

Zaradi kongresa je bilo tokrat
na sejmu v Londonu precej
večje zanimanje predstavnikov britanskih medijev za
nas kot minula leta. Tako se je
srečanja z našimi turističnimi

tudi Adria Airways. Dejstva,
da bo poleg dveh nizkocenovnikov v Veliko Britanijo spet
krenila nacionalna linija, so se
razveselili poslovneži obeh držav. Morda sta prav zato našo
stojnico obiskala dva najvišja predstavnika največjega
britanskega organizatorja
potovanj Inghams, ki sta napovedala precej večji obisk britanskih turistov v organizaciji
te agencije, ki k nam prihaja
tudi pozimi. Gosta je zato z
veseljem sprejela prva dama
slovenske turistične promocije mag. Karmen Novarlič, ki
je – nadvse zadovoljna z nastopom na sejmu WTM – izjavila:
»Leto 2014 bo pomembno za
Slovenijo, saj bo imela rast

uspešno poslovanje na druge,« je poslovno uspešnost 22
slovenskih turističnih podjetij
komentiral predsednik uprave
Panoramic Group iz Ljubljane
Tone Matjašič.
Osrednjo vlogo turistične promocije je tudi letos prevzel
Turizem Ljubljana, ki je vse
obiskovalce izvirno opozoril
na 2000-letnico rimske naselbine Emona, ki je včasih stala
na tleh, kjer je danes slovensko glavno mesto. V Rimljane
oblečeni gostitelji iz kulturnega društva Vespasjan so na
stojnici postregli obiskovalce
z rimskimi prigrizki in jih vabili na obisk Emone. Današnje,
sodobne, privlačne ...
Drago Bulc

New York – Vsak ljubitelj potovanj in dogodivščin ima skriti
seznam želja, ki jih želi izpolniti. A čas neusmiljeno teče, vsakdanjik pa nam vse prepogosto prepreči, da bi te želje, seveda
uresničene, postopno črtali s seznama. Zato je spletna stran
lovehomeswap.com ustvarila imaginarni potovalni itinerarij,
s katerim lahko vse najboljše dogodivščine združimo v eno
samo dolgo popotovanje. Če imamo na voljo devet mesecev
in dobrih 37.000 evrov, kolikor bi za to porabili. »Upoštevali
smo razdalje, dolžine poletov in čas, ki ga potrebujete za
uživanje,« je dejal predstavnik spletne strani in pridal, da bi
od tega 10 dni preživeli na poti, teden dni pa v zraku. A bi se
domov vrnili polni vtisov, saj potovanje, v katerem obredemo
46 držav, zajema vse, od vzpona na Everest in havajski vulkan
Kilauea, lebdenja v Mrtvem morju ter opazovanja sončnega
zatona nad Alcatrazom do zasanjane vožnje z beneško gondolo
in vzdihovanja ob pogledu na Angkor Wat ob zori.
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